
Liturgie 6e zomerdienst Ichthus-Kapel  10.30 uur. 
Voorganger ds. W. de Groot, organist dhr. H. Vink  
 
Als de kerkenraad binnen is, luisteren we naar muziek en bereiden we ons persoonlijk voor. 
"Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het 
op aankomt."         Filippenzen 1: 9 
 
Luiden van de klok 
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen we: 
NLB 111: 1 en 4 
1 Van ganser harte loof ik Hem 
   in 't midden van Jeruzalem, 
   de Heer in 't midden der getrouwen. 
   Groot zijn de daden van de Heer, 
   Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
   de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
4 Hoe recht is zijner handen werk, 
   de waarheid zelf, volmaakt en sterk, 
   hoe heilzaam zijn gegeven orde! 
   Hij spreekt zijn wil uit en voortaan 
   wordt daar nooit meer aan afgedaan, 
   ieder moet Hem gehoorzaam worden. 
 
Bemoediging en groet 
Vg: De Heer zij met u, 
Allen: ook met u zij de Heer. 
Vg: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 
Vg: Genade, barmhartigheid, vrede en wijsheid voor u, van God de Vader, de Zoon en 

de Heilige Geest. 
Allen: Amen. 
 
Zingen: NLB 111: 6 
6 Van alle wijsheid het begin 
   is: vrees de Heer met ziel en zin, 
   aanbid zijn wil met vrees en beven. 
   Dit is het helderste verstand. 
   Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
   Wie Hem verhoogt zal met Hem leven.   (gem. gaat zitten) 
 
Woord van welkom 
Inleiding op het thema: "Schenk mij een wijs hart " 
 
Gebed om ontferming over de nood in de wereld; 
iedere gebedsintentie eindigt met: ‘Zo zingen wij’, daarop zingen we steeds: 
NLB 299 D (eerste 3 regels), als volgt: 
Vg:  Heer, ontferm u over ons, 
Allen: Heer, ontferm u over ons. 
Vg:  Christus ontferm U over ons, 
Allen: Christus ontferm U over ons. 
Vg:  Heer, ontferm u over ons, 
Allen: Heer, ontferm u over ons. 
 
Glorialied: We luisteren naar NLB 849 gezongen door Karin Bloemen 
1. Zoek de wegen van de wijsheid die de schepping dansend groet. 
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht proef haar woorden, juist en goed. 
Wijsheid baant het pad naar vrede, doet ons voor wat liefde doet. 



 
2. Luister naar de stem van wijsheid, op de markt prijst zij haar waar. 
Hoor het woord dat mens geworden ware goedheid openbaart. 
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit vinden recht en trouw elkaar. 
 
3. Zuster wijsheid, kom en help ons, voed wie nieuw geboren wordt. 
Zielsvriendin en liefste naaste, wek het heilig licht in ons. 
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, om de aarde en om God. 
 
Gebed om het licht van Gods Geest 
 
1e Schriftlezing: 1 Koningen 3: 2 - 15  
 
Zingen: NLB 313: 1, 3, 4 
1 Een rijke schat van wijsheid 
   schonk God ons in zijn woord. 
   Hebt moed, gij die op reis zijt, 
   want daarmee kunt gij voort. 
   Gods woord is ons een licht, 
   en elk die in vertrouwen 
   daarnaar zijn leven richt, 
   die zal erin aanschouwen 
   des Heren aangezicht. 
 
3 De geesten onderscheiden, 
   gaf God ons als gebod; 
   wie 't woord der waarheid mijden, 
   weerstaan het rijk van God. 
   Hoe bouwen zij op zand! 
   Straks zal hun huis bezwijken, 
   't houdt in de storm geen stand. 
   Dan zal aan ieder blijken 
   der dwazen onverstand. 
 
4 Maar wie op 't woord vertrouwen 
   dat uitging uit Gods mond, 
   die kunnen veilig bouwen, 
   hun huis heeft vaste grond. 
   Des Heren woord maakt vrij 
   van dienst aan vreemde machten; 
   in 't woord herkennen wij 
   zijn plannen en gedachten. 
   Het rijk is ons nabij! 
 
2e Schriftlezing: Matteüs 6: 24 - 33  
Zingen: NLB 900, (3 keer) 
Nada te turbe nada te espante, 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
sólo Dios basta. 
 
 
Overdenking                 
Stilte               
Muzikaal intermezzo 
Bericht van overlijden 
Dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader 
 
 
 



Zingen: NLB 1005  
 
1 Zoekend naar licht hier in het duister, 
   zoeken wij U, waarheid en kracht. 
   Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
   schijn in de donk're nacht. 
refrein: 
   Christus, ons licht 
   schijn door ons heen, schijn door het duister. 
   Christus, ons licht, 
   schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2 Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
   zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
   Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
   zo wordt uw stem gehoord.   Refrein… 
 
3 Zoekend naar brood lijden zij honger,  
   zoekend naar water lijden zij dorst. 
   Maak ons uw brood, breek ons voor allen,  
  U bent de vredevorst.   Refrein… 
 
4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos,  
  zoekend naar warmte zijn velen koud.  
  Maak ons een huis van levende stenen,  
  schuilplaats door U gebouwd.   Refrein… 
 
5 Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
   voor zoveel leed, zoveel gemis. 
   Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
   totdat uw rijk hier is.       Refrein… 
   Dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader 
 
Mededelingen/Collecte. 
De collectes zijn vandaag voor: voor diaconie en PGEmmen 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:  NL15 RABO 0114 5357 36  t.n.v. Protestantse 
gemeente Emmen o.v.v.. “collecte 21 augustus  Ichthus/Kapel.”    Of via de Scipio App. 
  
Slotlied: NLB 823: 1, 2, 4 
1 Gij hebt, o Vader van het leven, 
   de aarde aan de mens gegeven, 
   het land, de zee is zijn domein. 
   Gij hebt hem aan het woord doen komen 
   om tussen werklijkheid en dromen 
   getuige van uw Geest te zijn. 
 
2 Uw wijsheid en uw welbehagen 
   bepalen 's mensen levensdagen 
   en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
   Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
   toch mag hij vrij en veilig wezen 
   en heersen over het bestaan. 
 
 
Zegen: gem. zingt: Amen, Amen 

4 Door een geheimenis omsloten, 
   door alle dingen uitgestoten, 
   gaat hij op alle dingen in. 
   Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
   zijn rustloos zoeken en verdwalen 
   een onuitsprekelijke zin. 


